
  
 

 Pressmeddelande 

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar, äger och förvaltar effektiva 
logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens 

som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att uppvisa ett starkt kassaflöde som möjliggör en stabil utveckling och ger 
aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 15 918,3 Mkr per 30 september 2019.  

Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Mid Cap. 
 

Denna information är sådan information som Catena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, 
genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan. 

 
Catena AB (publ), Box 5003, 250 05 Helsingborg, Telefon 042–449 22 00 

Org. nr. 556294-1715, Styrelsens säte: Helsingborg 
catenafastigheter.se 

 

 
 
2020-01-10 kl. 08:30    

Catena i slutförhandling om nytt automatiserat lager för Coop  

 

Catena AB och Coop Logistik AB är överens om en fortsatt dialog där intentionen är att 
Catena ska förvärva en fastighet och uppföra ett cirka 105 000 kvm stort automatiserat lager 
i Eskilstuna kommun.  
 
För Catena omfattar avsiktsförklaringen förvärv av del av fastigheten Aspestahult 1:1 i Eskilstuna 
Logistik Park, nybyggnation samt automation i den nya anläggningen. Den totala investeringen för 
Catena uppskattas till en summa mellan 3,7 och 3,9 Mdkr. Om den planerade tidplanen följs 
beräknas anläggningen driftsättas under 2023. 
 
- Vi ser fram emot den fortsatta dialogen med Coop och ser stora möjligheter att kunna bidra till 
utvecklingen av en av de största aktörerna inom svensk dagligvaruhandel, kommenterar Benny 
Thögersen, VD på Catena. 
 
Processen går vidare genom förhandlingar om de slutliga villkoren kring samarbetet. Ytterligare 
information från parterna delges i samband med bindande avtal. 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta 
Benny Thögersen, VD  
Tel. 0730-660 83 50 
benny.thogersen@catenafastigheter.se     
 

Maths Carreman, Regionchef Stockholm  
Tel. 0730-70 22 12   
maths.carreman@catenafastigheter.se     
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